
Załącznik do zarządzenia nr  25/2021
 Dyrektora Ośrodka „Brama Grodzka - Teatr NN” w Lublinie  z dnia 04.11.2021 r.

REGULAMIN UCZESTNICTWA W WYDARZENIACH ARTYSTYCZNYCH
W OŚRODKU „BRAMA GRODZKA-TEATR NN”  W LUBLINIE

W OKRESIE TRWANIA EPIDEMII COVID-19 ORAZ JEGO POCHODNYCH

I. Terminologia 

1.  Ośrodek –  Ośrodka  „Brama  Grodzka  –  Teatr  NN”  w  Lublinie (wszystkie  obiekty  zarządzane),
reprezentowany przez Dyrektora,
2.  Uczestnik (wydarzenia) – osoba biorąca udział w wydarzeniach artystycznych przygotowanych na
terenie Ośrodka np. widz, zwiedzający, publiczność oraz inne form uczestnictwa,
3. Personel Ośrodka – pracownicy Ośrodka. 

II. Zasady bezpieczeństwa.

1.  W  Ośrodku  obowiązuje  przestrzeganie  zasad  reżimu  sanitarnego  w  okresie  trwania
epidemii COVID-19 oraz jego pochodnych.

2. Zaleca się zapoznanie z wytycznymi dla organizatorów imprez kulturalnych i rozrywkowych
w  trakcie  epidemii  wirusa  SARS-CoV-2  w  Polsce  wydanych  przez  Ministerstwo  Kultury
i Dziedzictwa Narodowego, Ministerstwo Rozwoju oraz Głównego Inspektora Sanitarnego,
dostępnych  na  stronie:  https://www.gov.pl/web/kultura/wytyczne-dla-organizatorow-
imprezkulturalnych-i-rozrywkowych-w-trakcie-epidemii-wirusa-sars-cov-2-w-polsce oraz
bieżące zapoznawanie się ze stanem prawnym w zakresie udostępniania imprez kulturalnych
– Uczestnikom wydarzenia. 

3.  Uczestnik  wydarzenia  jest  zobowiązany  do  przestrzegania  obowiązujących  w Ośrodku
zasad  porządkowych  powiązanych  w  szczególności  z  logistyką  oraz  bezpieczeństwem  na
terenie wydarzenia, a także do stosowania się do wytycznych Personelu Ośrodka.

4. Zaleca się i preferuje zakup biletów z wykorzystaniem rozliczeń bezgotówkowych. 

5. Każdy Uczestnik wydarzenia artystycznego ma obowiązek:

a) samodzielnego wyposażenia się w materiały ochrony osobistej (maseczka lub inne środki
ochraniające usta i  nos) i ich stosowania przez cały czas przebywania na terenie Ośrodka
poprzez zakrycie ust i nosa. Brak stosowania się do tych wytycznych powoduje, że Uczestnik
wydarzenia  zostanie  poproszony  o  zastosowanie  się  do  powyższego  obowiązku,
a w przypadku dalszego uchylenia zostanie poproszony o opuszczenie budynku Ośrodka bez
prawa zwrotu pieniędzy za niewykorzystany bilet. Ośrodek ma prawo odmówić wpuszczenia
Uczestnika, który nie posiada materiałów ochrony osobistej do czasu zastosowania się do
tego obowiązku bez prawa do zwrotu równowartości  za  niewykorzystany  z tej  przyczyny
bilet.

b) zachowania odległości co najmniej 1,5 m, w przypadku tworzenia się kolejek - 2 metrów.

https://www.gov.pl/web/kultura/wytyczne-dla-organizatorow-imprezkulturalnych-i-rozrywkowych-w-trakcie-epidemii-wirusa-sars-cov-2-w-polsce
https://www.gov.pl/web/kultura/wytyczne-dla-organizatorow-imprezkulturalnych-i-rozrywkowych-w-trakcie-epidemii-wirusa-sars-cov-2-w-polsce


c)  używania  płynu odkażającego  do rąk  znajdującego  się  przy  wejściu  do Ośrodka przed
każdorazowym wejściem do Ośrodka.

d) wyrzucania materiałów ochrony osobistej TYLKO do wyznaczonych i oznaczonych na ten
cel pojemników.

6. Uczestnicy wydarzenia zobowiązani są do przestrzegania następujących zasad organizacji
widowni itp:

a)  zajmowania  miejsc  wyznaczonych  z  zachowaniem  jednego  wolnego  miejsca  między
Uczestnikami  -  obowiązek  zachowania  jednego  wolnego  miejsca  nie  dotyczy  Uczestnika,
który:

o uczestniczy w wydarzeniu z dzieckiem do ukończenia 13 roku życia,
o jest  osobą  z  orzeczeniem  o  niepełnosprawności,  osobą  z  orzeczeniem  o  stopniu

niepełnosprawności,
o jest  osobą  z  orzeczeniem  o  potrzebie  kształcenia  specjalnego  lub  osobą,  która

ze względu na stan zdrowia nie może poruszać się samodzielnie.
b) stosowania się do komunikatów i wskazówek Personelu obsługi dotyczących przepływu
publiczności.

7. Personel obsługi widowni kieruje do wyznaczonych drzwi wejściowych celem udrożnienia
ciągów komunikacyjnych i uniknięcia kolejek.

8. W Ośrodku nie ma możliwości przechowania bagażu.

9. W celu uniknięcia kolejek i gromadzenia się Uczestników wydarzenia, Ośrodek w miarę
możliwości  będzie  udostępniał  Uczestnikom  widownię  na  30  minut  przed  rozpoczęciem
wydarzenia oraz udrażniał ciągi komunikacyjne zwiedzającym.

10. Ośrodek może wprowadzić zasady wpuszczania Uczestników na teren budynku Ośrodka
grupami  z  zachowaniem  pierwszeństwa  osób  o  szczególnych  potrzebach:  osoby  starsze,
kobiety  w  ciąży,  osoby  z  niepełnosprawnościami  oraz  podziałem  Uczestników  na  sekcje
wpuszczane w odpowiednich odstępach czasowych.

11.  Personel  Ośrodka  przy  sprawdzaniu  biletów  pracuje  w  maseczkach  (rękawiczkach
ochronnych).

12. Zaleca się zachowanie odpowiedniego dystansu społecznego przy korzystaniu z toalet,
tak  w  zakresie  korzystania  z  samych  pomieszczeń,  jak  i  oczekiwania  na  dostęp  do
pomieszczeń (kolejka z odstępem, co 2 m).

II. Ustalenie stanu zdrowia Uczestnika wydarzeń artystycznych.

1. W wydarzeniu artystycznym nie może uczestniczyć Uczestnik wydarzenia, który:

o jest osobą zakażoną lub podejrzewa u siebie zakażenie,
o przebywa na kwarantannie,
o jest pod nadzorem epidemiologicznym.

2.  Przed  każdym  wydarzeniem  Uczestnik  jest  zobowiązany  do  złożenia  pracownikowi
Ośrodka pisemnego oświadczenia stanowiącego Załącznik nr 1 do Regulaminu (zgodnie ze
wzorem dołączonym  do biletu  oraz  dostępnym  na  stronie  internetowej  Ośrodka  oraz  w



kasie), że nie przebywa na kwarantannie lub pod nadzorem epidemiologicznym i zgodnie ze
swoją wiedzą nie jest osobą zakażoną. Ponadto Uczestnik powinien podać dane kontaktowe
(imię  nazwisko,  nr  telefonu  lub  adres  email)  w  celu  ułatwienia  służbom  sanitarnym
dochodzenia epidemiologicznego na wypadek wykrycia,  że osoba zakażona brała udział  w
danym wydarzeniu. Dane te po ich pozyskaniu będą przechowywane przez Ośrodek przez
okres 2 tygodni.

3.  W  celu  przeciwdziałania  nadmiernemu  gromadzeniu  się  Uczestników  wydarzenia
w  Ośrodku,  zalecamy  samodzielne  wydrukowanie  i  podpisanie  formularza  oświadczenia,
które  stanowi  Załącznik  nr  1  do  Regulaminu  przed  przybyciem  do  Ośrodka.  Formularz
dostępny na stronie https://www.teatrnn.pl/formularz 

4.  Ośrodek  ma  prawo  odmówić  wpuszczenia  Uczestnika  wydarzenia,  który  nie  złożył
stosownego oświadczenia, bez prawa zwrotu wynagrodzenia za niewykorzystany bilet.

III. Postanowienia końcowe.

1.  Zasady  uczestnictwa w wydarzeniu  artystycznym  lub  przebywania  na  terenie  Ośrodka
mogą  być  uzupełniane  lub  zmieniane  w  każdym  czasie,  zgodnie  z  danymi  ujawnionymi
stronie www. teatrnn.pl/formularz

2. Lista dokumentów związanych: 
o załącznik nr 1 do Regulaminu – Oświadczenie Uczestnika wydarzenia.  

3. Regulamin obowiązuje od 15 listopada 2021 r. i pozostaje w mocy do odwołania.

https://www.teatrnn.pl/formularz

